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 * نیا احمد دانایی

  
 

 چکیده:
بسزاایی دارد  ایز     در میان الگوهای مختلف معماری، بازشناسی الگوهای معماری باغ در منطقۀ کاشان، اهمیت

آباد را بازشناسی کنزد    عمارت فرح جوی آن است که الگوها و بسترهای سازندۀ معماری باغ و پژوهش در جست
آباد  عمارت فرح گیری معماری باغ ا دو پرسش اصلی مواجهیم: نخست آنکه چه الگوهایی در شکلدر ای  باره، ب

آباد و معمزاری بزاغ    عمارت فرح هایی که میان الگوی معماری باغ اثرگذار بوده است؟دوم آنکه با توجه به قرابت
گیری  جهت» آباد دانست؟ مارت فرحع ری باغگی توان باغ فی  را الگو و مبنای شکل فی  کاشان وجود دارد، آیا می

متغیرهایی هسزتند کزه   « معماری عمارت»و « جانمایی عناصر»، «مراتب سلسله»، «نظم گیاه»، «نظم آب»، «ساخت
شناسی، پژوهش مبتنی بر روش کیفی، به مقایسۀ تطبیقزی   پژوهش بر مبنای آن شکل گرفته است  در حوزۀ روش

های سازندۀ ای  باغ با بزاغ فزی ، بزه     داخته و سپس از طریق قیاس میان نظامهمجوار پر  آباد با چهار باغ باغ فرح
عنزوان یز     های تحقیق مبی  آن است که باغ فی  به یافته  آباد پرداخته است بازشناسی الگوهای معماری باغ فرح

ود، آبزاد بزوده اسزت  هزر دو بزاغ در طزوخ تزاریخ حیزات خز          شده، مبنای طراحی باغ فرح الگوی شناخته که 
شده، فرضیۀ الگوبرداری بسترهای شکلی و فرمی  های چهارگانۀ اشاره نشی  بوده و ای  ویژگی در کنار نظم حاکم

 بخشد    آباد از باغ فی  را قوّت می باغ فرح

 آباد، مطالعات تطبیقی، بازشناسی الگوی باغ  عمارت فرح باغ ایرانی، باغ ها: کلیدواژه

                                                           
 Danaeinia@kashanu.ac.ir/ هنر دانشگاه کاشان استادیار دانشکده معماری و *

 (۶1تم )پپاپی نامه کاشان، شمارۀ هش پژوهش
 1۵ز9۳ص، ۶931بهار و تابستان 
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 مقدمه
 بهار مکه ایران چو باغی است خرّ

  ارـامکـل کـه گـیشـه همـفتـشک
 )فردوسی(

ایرانیـان   ،نگاران بسیاری تاریخدلیل نیست که  ورزی به باغ است. شاید بی ادبیات ایران سرشار از عشق
منوچهر پسر میشـخوریار را   ،ق(455-594)ابن بلخی  ۀفارسنامنویسندۀ  دانند. را اولین خالقان باغ می
دانـد کـه در اهـان بـه ا ـدا  بـاغ و بوسـتان         ی است، نخستین کسی میکه هفتمین پادشاه پیشداد

او بـود و ریـا ین    ،آثار او آن است کی اول کسـی کـی بـاغ سـاخت    : »نویسد می یواست؛ پرداخته 
گـرد آن   ،ها رسته بود، امع کرد و بکشت و فرمود تا چهار دیوار گوناگون کی بر کوهسارها و دشت

در بررسـی معمـاری   (. 99: 5634، آریـانوور « )ها کرده، یعنی معدن بویدرکشیدند و آن را بوستان نام 
باغ همچون هر موضوع معماری، با سه پرسش چیستی و چرایی و چگونگی طرا ی موااهیم: چـرا  

 توان باغ را شکل داد؟ سازیم؟ کجا باید باغ بسازیم؟ چگونه می باغ می
سـازد. در   آبـاد رهنمـون مـی    باغ فرحها ما را به شناخت الگوهای معماری  واکاوی این پرسش

های اقلیمی و کـویری بـودن منۀقـۀ کاشـان را عمـده دلیـل        پاسخ به پرسش نخست، باید ویژگی
و متفاوت بودن آن در قیاس با وضعیت اقلیمی دیگر برشـمرد. ایـن خصیصـه باعـ       گیری  شکل

( و معماری نمود پیـدا  ها ها و دست ساخته های مختلف در هنر )تصویر نگاری شده تا باغ به گونه
وته، اای خـود را بـه   کند؛ برای مثال، خصلت کویری منۀقه باع  شده تا فراوانی کاشت گل و ب

نمـای طییعـت    رو باغ ایرانی، الوه و آیینۀ تمام از همین  کشیده و تنومند بسوارد.  فلک  درختان سربه
بۀـن پرسـش نهفتـه اسـت.     تکلف و ساده و کاربردی است. پاسخ پرسـش دوم در   ای بی به شیوه

سـی    کنـد. بـی   ایجاد باغ در معماری مناطق  اشیۀ کویر همچون کاشان، تجلی بهتـری پیـدا مـی   
سـازی را آسـیای غربـی     گیری کشاورزی، سـکونت و بـاغ   نیست که ترنر نقۀۀ عۀف مکان شکل

ایـن  سار باع  شده تـا  ضـور    (. ضرورت  ضور گیاه، آب، سایه و سایه9: 9۰۰4داند )ترنر،  می
هـای مختلـف معمـاری     کاشت درخت( و در گونـه  عناصر را در زندگی روزمره )پرورش نهال و

سـار(، مسـجد    همچون خانه )گودال باغچه و  یاط نارنجستان(، مدرسه )فضای سیز و ایجاد سایه
مسااد( و درنهایـت، در بـاغ    ها و کوشک خانه ها )کوشک ) ضور آب و سرداب و سایه(، کوشک

دربرگیرنـدۀ  « ویتروویـوس »الگوهایی که به تعییـر   شده( شاهد باشیم. اصر برشمرده)تجلی همۀ عن
( و 3سه هدف مانایی )فیرمیتاس(، فایده و کاربرد )یوتیلیتاس( و زییایی)ونوستاس( است )همـان:  

سی  نیست کـه پتروچیـولی بـاغ )اسـ می( را گ شـته از واـوه عملکـردی،  ـامی طییعـت           بی
 (.59: 5995پتروچیولی، داند ) سرسخت اطراف می

گونه مناطق، چگونگی موااهه با آن )چگونگی  با عنایت به ضرورت ایجادی معماری باغ در این
عمارت  گیری( سی  تنوع در طرا ی آن شده است. شناخت الگوهای معماری باغ در باغ شکل
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 است. گیری الگوی باغ در غرب منۀقۀ کاشان پاسخی به چگونگی شکل درواقعآباد نیز  فرح
 . بیان مسئله 1

هنرهاسـت کـه از من ـر عملکـردی و مفهـومی و        تـرین  سازی در ف ت ایران، یکی از کهـن  هنر باغ
بـا   رغم آنکـه اـاهرا    های فراوانی دارد. ا دا  باغ در ف ت مرکزی ایران نیز به شناسی، ارزش زییایی

تدبیر و خـردورزی گ شـتگان   کند، یک ضرورت اقلیمی و نشان از  طییعت و اقلیم همسو الوه نمی
بخش برای در امان ماندن از گرماست. ا دا  باغ در چنـین بسـتری، انیـۀ     های فرح در ایجاد مکان

رود.  شـمار مـی   خارج شده است و شرط  یات بـه   نمادین به خود نگرفته و از عالم وصف و تمثیل
صد مکاشفۀ باغ ایرانی، با موااه سی  نیست که ویلیر در نخستین سفر خود از بغداد به ایران، به ق بی

هـای سـاده در کنـار     ای از باغ، یعنـی دیـواره   آبی مسیر و با مشاهدۀ الگوهای ساده شدن با گرما و بی
هـای فـراوان در     گونه از آن دارد. ا دا  باغ ها(، توصیفی بهشت و درختی در کنار آن )کارباط  چشمه

هی عالمانه بر همین موضوع است. فقر منابع آبـی و  منۀقۀ کاشان و متناس  با وضعیت اقلیمی، توای
تر، انۀیاق الگوی باغ با اقلیم خشـک، شـرایۀی    لزوم ایجاد طراوت و  یات در فضای زندگی و مهم

فـردی برخـوردار کـرده اسـت. بـا تواـه بـه         های منحصربه پدید آورده که معماری باغ را از ویژگی
اسی الگوهای معماری باغی در این  وزۀ اغرافیـایی،  های غنی معماری باغ در منۀقه، بازشن شاخصه

شناسی در  وزۀ اغرافیایی کاشـان،   به چند دلیل عمده  ائز اهمیت است: نخست آنکه مۀالعات باغ
الگوی مواود یعنی باغ فین محدود شده و سایر الگوهای بـاغی در شـرق و غـرب     به مۀالعات کهن

تـوان بـه    شناخت الگوهای معماری باغ در این  ـوزه، مـی  ، با براین ع وهمنۀقه، مغفول مانده است. 
تـر   تری از الگوی معماری باغ در منۀقه دست یافت؛ از این طریق، ضمن خوانش صحیح چهرۀ دقیق
 توان بهتر و بیشتر فراهم کرد.   بدیل را می های نگاهداشت این سرمایۀ ملی بی باغ، زمینه

 های پژوهش . پرسش2
 آباد اثرگ ار بوده است؟ عمارت فرح گیری معماری باغ لگوهایی در شکل. چه ا5
آباد با معماری باغ فین کاشان واود  عمارت فرح هایی که میان الگوی معماری باغ . با تواه به قرابت9

 آباد دانست؟ عمارت فرح گیری باغ توان باغ فین را الگو و مینای شکل دارد، آیا می

 . چارچوب و روش تحقیق3
بسـتر و درنهایـت، بررسـی تۀییقـی      عنوان الگوهای هم آباد به عمارت فرح مجوار باغبررسی باغات ه

کاررفته در عمارت با الگوهای باغ فین کاشان، چارچوب و شاکلۀ اصلی ایـن پـژوهش را    الگوهای به
رو میتنی بر مۀالعات میدانی و مقایسۀ تۀییقی  شناسی، تحقیق پیش در بر گرفته است. در  وزۀ روش

گیـری سـاخت، آب، گیـاه،     بخـش بـه بـاغ )اهـت     دهنده و انت ام دین من ور الگوهای شکلاست. ب
زاده، علـی   عمـارت افتخارخـانم غفـاری، وار     باغ مرات ، اانمایی عناصر معماری، در چهار سلسله

الگـوی   آباد با کهـن  عمارت فرح پاشاخان و دهقانیار، بررسی و سوس از طریق مقایسۀ تۀییقی میان باغ
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 آباد استخراج شد.  عمارت فرح ر منۀقه یعنی فین کاشان، ن ام کلی  اکم بر باغباغ د
 . پیشینۀ پژوهش4

رو  ازایـن  در کت  آسمانی، وعدۀ  یات ااودانۀ انسان در بهشت، از طریق باغ توصیف شـده اسـت؛  
ضـمن  توان در سه دین یهود و مسیحیت و اس م مشـاهده کـرد. در انجیـل،     رابۀۀ باغ با کمال را می

خداوند باغی در سمت شرق عدن ایجاد کرد و »... گونه آمده است:  توصیف داستان خلقت انسان این
انسانی را که آفریده بود، در آن اای داد... درخت  یات و درخت شناختن خوب از بد نیز در وسط 

شع  شده و بـه  شد و در آنجا من ای برای آبیاری باغ از عدن خارج می این باغ قرار داشت... رودخانه
قـرآن کـریم در توصـیف    (.4 ــ 9 بـاب  پیـدایش،  سفر مقدس، )کتاب« شد چهار سوی باغ ااری می

عـالمی  (. 54: محمـد کند )نک:  یاد میآب و شراب  ،عسل ،شیر رودچهار  داشتن اریانفردوس، از 
مـرو  این مکان به چهار قسمت تقسـیم شـده بـود: قل   »نویسد:  در اشاره به وهیشت )باغ زرتشتی( می

توانـد بـه هـر     پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک و رفتار نیک. ... هر چهار قسمت یک چهار باغ، می
بـاغ   ۀواژ(. Alemi, 1986: 42)«  ال این روند فکری و تصویری را از چهار مقام بهشـتی دارا باشـد  

ی بـاغ و بوسـتان.   معنـ  به «پارادئزا»خوذ از زبان مادی أاست که این خود لغتی است م «سپردی»معادل 
شـده و در فارسـی دری    «پالیز»کار برده شده است. این واژه در پهلوی  پارادئزا در اوستا نیز دو بار به

هـای بـزرو و    سرتاسر ایران پـر بـود از بـاغ    ،در دوران هخامنشیان و بعد از آن. کار رفته است هم به
اصـیل فارسـی    ۀواژرا بـاغ  ویلیر .کنـد  اد مـی ها ی نیز چندین بار از آن «گزنفون»ای که  گونه باشکوه، به

 (. 99: 5634)ویلیر، است آمده  bay صورت به و در پهلوی داند می
های عمیق در  وزۀ بـاغ ایرانـی صـورت     سازی در بین ایرانیان، پژوهش رغم پیشینۀ غنی باغ علی

نشـین   خـت شـده در شـهرهای پایت   هـای شـناخته   گرفته عمدتا  باغ های صورت نگرفته است. پژوهش
نشین )همچون قزوین، ساری و کاشـان( را در بـر گرفتـه     )همچون اصفهان، تیریز، شیراز( و یا  اکم

ها غالیا  توسط محققان خارای صورت گرفته و به قلـم محققـان داخلـی ترامـه      است. این پژوهش
گرفته توسـط برخـی پژوهشـگران داخلـی نیـز در سـیر        های صورت شده است؛ هرچند که پژوهش

باید اذعان داشت کـه فقـدان ایـن     ،سازی ایرانی کمک فراوانی کرده است خت میانی و اصول باغشنا
شـود و   وفور یافـت مـی   پردازیم، به ها در خارج از مراکز شهرها می ها آنگاه که به بررسی باغ پژوهش

هـا   هشرو مـادامی کـه پـژو    ازاین توان گفت که از تیررس پژوهشگران به دور مانده است؛ یقین می به
قیولی از الگوهای معماری باغ در ایران  توان کارنامۀ قابل اند، نمی تمامی باغات ایرانی را واکاوی نکرده

 ارائه کرد.
شناسی از آن یـاد   ترین سندی که بتوان در  وزۀ باغ درخصوص شناخت باغ ایرانی، شاید قدیمی

اسـت کـه بـه سـفارش سـلۀان       ق(995دورۀ صفوی )ابونصر هروی در از ارشاد الزراعهکرد، کتاب 
رود.  شـمار مـی   هـا بـه   انتخـاب گیاهـان و فنـون تکثیـرآن    معتیر در   سین بایقرا نوشته شده و منیعی
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هـای ایرانـی، در زمـرۀ     ( درخصـوص بـاغ  5995( و پتروچیولی )5999های ارزشمند ویلیر ) پژوهش
خـوبی تشـریح    را بـه  های ارزشمندی است که الگوهای معماری باغ در مناطق مختلف ایران پژوهش

هـایی از تـاریخ معمـاری بـاغ را بررسـی       ها در  وزۀ موردبح  کـه انیـه   ترین پژوهش کند. تازه می
(، بازشناسـی  5695خوانساری، مقتـدر و یـاوری،      اند از: باغ ایرانی بازتابی از بهشت ) اند، عیارت کرده

(، رابۀۀ انسان و طییعـت در  5633، (، باغ فین کاشان )ایحانی و عمرانی5633باغ ایرانی )مسعودی، 
هـای ایرانـی در دوران اسـ می     (، نمـادپردازی در بـاغ  5695نـژاد و همکـاران،    باغ ایرانـی )مهـدوی  

سـازی ایـران در دوران ساسـانی و اسـ می      ( و بررسـی تۀییقـی بـاغ   5696بین و انصاری،  ) قیقت
های  ( و باغ9۰۰4سازی )ترنر،  خ باغ(، تاری5696نژاد و همکاران،  های بهشتی ) مزه براساس توصیف

 (.9۰۰3اس می )زانگزی،   ایرانی
 آباد عمارت فرح . پیشینۀ تاریخی باغ5
ـ سـکونتگاهی قلمـداد کـرد،     هـای  کـومتی   آباد که باید آن را در زمـرۀ بـاغ   عمارت قاااری فرح باغ

هـایی کـه در آن    یتازامله باغاتی است که تا چند دهه، کانون تحوالت سیاسی منۀقه بوده و شخص
شـاه و ا مدشـاه    ویـژه در دوران فتحعلـی   اند، نفوذ فراوانی در دربار پادشاهان قااـار بـه   مستقر شده

غفـاری(، ملقـ  بـه     خـان  فـر  ) ابوطال  غفـاری میرزا یی ق  اند. براساس اسناد تاریخی، باغ، داشته
در اواخر  کوت قااار  5.استبوده  قااار راال، از شیپسر میرزا محمدمهدی غفاری کا الدوله امین

رشدش ن کاشی و فرزند او همزمان با سلۀنت ا مدشاه و در پی تضعیف دولت مرکزی، نای   سی
آباد در تصرف آنـان بـود. تـا چنـد دهـۀ قیـل،        کاشان شدند و باغ فرح ماشاءاهلل خان، نای  الحکومۀ

خلعتیـری کـه از    ۀطایفکه در دورۀ پهلوی، باغ در تصرف  طوری سکونت در آن ااری بوده است؛ به
 آید.  واود می ای کالیدی آن بهگیرد و تغییراتی در فض اند، قرار می پزشکان معالج شهید مدرس بوده

عمارت، اشارات دقیقی  های باغ (، درخصوص ویژگیتاریخ کاشان) مرآة القاسانک نتر ضرابی در 
صفا  وهوا با روح و آب ست خوشا ای و آن مزرعه: »... کند داشته است. وی باغ را چنین توصیف می
 هزار ذرع شاه امله باغی که یک غ منچند باه مشتمل است ب ،و واقع است در میان الگه و همواری

ـ   .هـای سردسـیری و گرمسـیری    درخـت  انواعه مشجر ب، طول و سیصد ذرع عرض  ه اقسـام مثمـر ب
و خیابانی کـه پنجـاه ذرع شـاه     9ن باغ از طرف طول تریشهآهای تابستانی و زمستانی و در وسط  میوه

آراسته و هموار در دوش آن  ست به ده ذرع عرض پاک وا راهروی ،در وسط آن خیابان عرض آن و
سـیز و خـرم و در    و پیراسته اشجار چنار آراستهه راهرو و دو نهر که طرف هر نهری سرتاپا مشجر ب

ن مشـجر بـه   آای که بیست ذرع عرض  نهری تریشه دار ودر ان  هر های میوه وسط چنارها درخت
 مغـرس و   دو اانیش . ...نهریآن  ای هدار از قییل تاک و انار و در کنار هر تریش میوه]و[ اشجار زینتی 

وبار و آن باغ مشـتمل اسـت بـه انـواع عمـارات عالیـه و        اات پیوندی خوش برو اشجاری که میوه
هـا و   غیره و اسۀیل و انیار و قلعه رعیتیخاراه از قییل  مام و بناهای متعالیه و ضروریات داخله و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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ن آانیـین  و در شرق ااهر شده  ۀنقۀه وی بقنات آن منۀقه ر ۀاین تفضیل است که چشه وضع آن ب
ن چشـمه از وسـط   آب آ و سـمرقندی و اسـفیدار و   صـنوبر  چنـار و  بید و دو چمن است از اشجار

ـ   کـه در   وضـخانه  ـوض   پنهانی وارد باغ شده از ،گ شته  سـر  ،سـردر بـاغ اسـت    ۀتحـت باالخان
ها نگران است و چنـان   رف به من ری است عالی و رفیع و از چهار طیمزبوره بنا ۀباالخان و وردآ برمی

تمام مزارع و قراء مزبـوره را   ،از طرف مغرب از طرف اعلی و ،ن الوس نمایدآاست که هرکس در 
مشاهده کند و از اهت اسـفل و از طـرف مشـرق     ،باد الی رهق که سر د غربی کاشان استآاز برز

باد کـه  آابوزیـد  ۀن الی قریآاطراف کاشان و  ۀسیر و گرمسیر و  ومه و معمور مزارع سرد امع قراء و
م   ه نماید و از طرف قیله و اهت انـوب همـه همـواری و قـراء و      ،سر د شرقی کاشان است

 ،باد و گلستانه و چنار که هر سه از ملحقات  سنارود اسـت آمزارعه و دشت و کشت  سنارود و گز
ایـال موسـومه بـه کـره و گنیتـه      و ت ل الی مزارع نیاسر و یی قیات نشلج را بییند و از طرف شمال 

انـداز و صـفا دیـده     . الحق در این  دود عمارتی به آن روح و فضا و چشـم والوامین را م قات کند
نشده و چون از مقام فرود آیی، وارد به  وضخانه تحت آن شده، کل آن آب از آن  وض کـه بهـره   

 (.99و  95 : 5933...« )گشته از دو نهر خیابان یک صد ذرع راه رفته، وارد استخر شود
 . موقعیت مکانی باغ6

کیلومتری شمال غرب کاشان و همجوار با شهر اوشـقان   آباد در سی ـ  کومتی فرح باغ سکونتگاهی
لحـاظ   وهوایی معتدل و بـه  دارای آب ،لحاظ اقلیمی و روستاهای چنار و کله و برزآباد است. منۀقه به

 است. ای واقع شده استقرار، در منۀقۀ کوهوایه

 
 آباد در منطقه عمارت فرح موقعیت شماتی  باغ :۶ۀ نقش

 

 3عمارت های اصلی باغ . بازشناسی اندام7

بازگوکننـدۀ صـفات کلـی     5کنـد،  های پارسی بیان مـی  ( از باغ5999وست )ـ  توصیفاتی که سکویل
وبـیش   هـا کـم   های پارسی دیوار دارند... ااهر بیرونـی بـاغ   همۀ باغ»آباد نیز است.  عمارت فرح باغ

فرنگـی در   های تابستانی یا عمارت ک ه های طوالنی، راهروهای مستقیم، خانه یکسان است؛ کوچه
گ رنـد و وقتـی    رنگ مـی  های آبی هایی از میان کاشی های باریکی که مانند روبان انتهای باغ، کانال

ای باشند، همیشـه   رهاای اینکه دای ها به شوند.  وض تر می رسند، پهن های غیر مدور می به  وض
فرنگی بـاغ نیـز    ضلعی و ضربدری است... گاه در درون خود عمارت ک ه مستۀیلی، مربعی، هشت
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 (.  533: 9۰۰4شوند )ترنر،  ها ساخته می این  وض
ای محصـور     مهـره  قلعه است که در پناه دیوارهای هفـت   آباد نوعی باغ الگوی معماری باغ فرح

متـر اسـت. محـور اسـتقرار بـاغ بـرخ ف محورهـای         94ر و پهنای آن مت 969درازای باغ  4شده.
ای منۀقـه(، در   دلیل اقلیم کوهوایـه  مندی هرچه بیشتر از تابش آفتاب )به سی  بهره معمول باغ و به
فـرد، عمـارت    غربی ساخته شده است. الوخان و پیشخان فاخر، هشـتی منحصـربه   راستای شرقی

ستای طولی و خشتی دوطیقه، خیابان اصلی در را
های من م و یـک انـدازه     های فرعی، کرت خیابان

و محورهــای فرعــی در راســتای محــور طــولی  
آباد را شـامل   ها(، عناصر اصلی باغ فرح )کوراده

 شود. می
ن ــر از مناقشــات دربــارۀ  از ســویی، صــرف

پ یرش یا نو یرفتن الگوی چهار باغ در معمـاری  
ماننـد بیشـتر   آباد  عمارت فرح باغ، در معماری باغ

های ایرانـی بـه الگوهـای چهاربـاغ برخـورد       باغ
عمارت شامل فضاهای  بندی باغ استخوان 3کنیم. می

 زیر است:  
 . ورودی، هشتی و حوضخانه8

دار  قنات و  وضچۀ ذخیرۀ آب و درختان سـایه  های پیشخان که با یک رشته  پس از عیور از مسیر
هـای   رسیم. مسـیر  هشتی، به  وضخانۀ مجموعه می شده، به الوخان باغ و سوس از طریق تعریف

ای واـود دارد   ورودی به باغ و عمارت از داخل هشتی قابل دسترسی است. در اینجا  وضـخانه 
 شده است.   که آب قنات در اولین مر له به این مکان رسیده و از آنجا در سرتاسر باغ توزیع می

 . خیابان چهار چمنی9
خیابان »آباد است و نویسندۀ تاریخ کاشان از آن به  مسیر در باغ فرح کنندۀ محور طویلی که هدایت

کند، از  وضخانه تا استر  )استخر(ی کـه در میانـۀ بـاغ قـرار گرفتـه، امتـداد        یاد می «چهارچمنی
سوی استخر مرکـزی   آباد که از م هر قنات در بیرون باغ و  وضخانه به اوی باغ فرح یابد. شاه می

داری  کند و اطراف آن را پوشش گیاهی بلند و سـایه  رف این خیابان عیور میااری است، از دو ط
دربـارۀ   تاریخ کاشانشود. در  پوشانده است که مانع ورود تابش مستقیم آفتاب در مسیر خیابان می

دار و  و آن خیابانی است عریض از دو طرف هر نهـر آن درختـان سـایه   »... کیفیت آن آمده است: 
فلـک دوار کشـیده و    صف قۀار در قۀار سربه به صنوبر و چنار و بید و سفیدار صفباالدار از قییل 

هـای درختـی و زینتـی و اقسـام ریـا ین       در انیین آن خیابان چهار چمنی مشحون به انواع گـل 

 آباد نمای داخلی عمارت فرح: ۶ شکل
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عناصر باغ ازامله هشتی، ورودی، استخر و خروای بـاغ  (. 96: 5933)ک نتر ضرابی. « تابستانی...
هـای ایرانـی و بـاغ     کنند و این خود نشان از اهمیت باالی این محور در باغ میاز این محور عیور 

 آباد است.   فرح

 
 آباد محوربندی اصلی در باغ فرح: ۳نقشۀ 

 . خیابان فرعی11
در محوری عمود بر محور اصلی باغو مابین دو محور افقـی اسـتخر و  صـار شـمالی، محـوری      

باغ و در سویی دیگر، به باغ انار که خارج از  صـار  سمت عمارات انوبی  است که از یک سو به
و از وسـط آن خیابـان   »... رود.  باغ است، می

نیز خیابان )چهـارچمنی( و از طـرف عـرض    
آن چهارچمنی خیابانی عریض اسـت کـه از   
اهت یمین منتهی اسـت، بـه پـای باالخانـۀ     
سردر و کریـاس عمـارات عالیـۀ انـوبی آن     

ی بـاغ عـ وه بـر    خیابان فرعاا(.  )همان« باغ
دربرگرفتن اوی آب کـه نقـش بسـزایی در    

باغ دارد، از ن ـر بصـری نیـز از    آبیاری ن ام 
 رود. شمار می آباد به فضاهای مهم باغ فرح

 

 ها  . کورجده )جاده(11
هـای طـرفین بـاغ کـه آخـرین  ـریم        کوراده در اصۀ ح عامیانۀ مردمان روستای کله، بـه خیابـان  

پـ یر   شود. نکتـۀ تأمـل    خورد، گفته می چشم می ها تنها دیوار یا باروی باغ به آن درختان بوده و بعد از

 های مختلف باغ با یکدیگر دهندۀ بخش فرعی؛ ارتباط  خیابان: ۳شکل 
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هاست که در باغات مختلف، متفاوت است؛ ازامله باغ فـین کـه    آن  های اانیی، اندازۀ دربارۀ خیابان
 های بسیار باریک دارد. آباد که کوراده های اانیی نسیتا  عریضی دارد و فرح خیابان

 تختگاه. استخر و 12
در انتهای محور طولی باغ، استخری واود دارد که آب قنات پس از گ شتن از فضای  وضـخانه  

سازی آب و آبیاری درختان بـاغ اسـت.    و راهرو اصلی، به آن هدایت شده است. هدف آن ذخیره
شود، به تختگاهی که از سنگ در کلـۀ اسـترخی    و چون خیابان طوالنی به یکصد ذرع طی می»... 
اند و از درختان نارون بر فرازش شمعی زمردین مشاهده کنـی و اطـراف آن اسـتر      ساخته بزرو

های  دار و آن کله استر  نیز چنین تختگاهی و از چهار گوشۀ آن درخت دار و سایه نیز درختان باال
 اا(. )همان «بید مجنون. ... و این تخت و استر  به قدر دو ذرع مشرف است به آن خیابان

 7ها . کرت13

هندسی باغ اثرگ ارند. بـاغ بـه    گیری ساختار فضایی های مهمی هستند که در شکل ها از اندام کرت
ها و درختان میـوه درون   دار در اطراف کرت هشت کرت تقسیم شده است. درختان باالدار و سایه

وب بـه  هـای نـامۀل   اندازی روی درختان میوه و ممانعت از ورود بـاد  اند. سایه ها اای گرفته کرت
 درختان میوه، دلیل اصلی چنین چینشی در معماری باغ است.

 . عمارت14
سازی متفاوت است. محـور   آباد، با سایر الگوهای متداول باغ عمارت فرح قاعدۀ استقرار باغ در باغ

غربی است. بنای عمارت در ابتدای باغ قـرار گرفتـه و دسترسـی بـه آن از ضـلع       اصلی باغ شرقی
شکلی کـه بـا    شود. داالن مستۀیل فضای هشتی و  ضور در  وضخانه میسر میغربی و از طریق 

هـای مختلـف بـاغ را میسـر کـرده و       دار پوشیده شده، دسترسی بـه بخـش   ردیفی از درختان سایه
 کند.   سوی عمارت هدایت می اریان هوای خنک را به
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 باد آ عمارت فرح های باغ ، نماها، مقطع و پروفیل : پالن9 ۀنقش

 (۶931 ،مالیی، نسیمی و طالبیهای دانشجویی، آقایان  برداشت)

 . حمام15
فرد  مام قرار گرفته که در انۀیاق کامل هندسی بـا   در میانۀ ضلع انوبی باغ، بنای زییا و منحصربه

بندی در نمای خارای، اازای کامل یک  مام ایرانی را  باغ است. معماری  مام بدون هیچ طرح
 ن یر است.   لحاظ سیک معماری، اارا و تزیینات، در نوع خود کم داراست و به

 
 (۶931، مالیی، نسیمی و طالبیهای دانشجویی، آقایان  برداشت) : حمام ضلع جنوبی باغ1 نقشۀ

 

 آباد بر مبنای مقایسۀ تطبیقی عمارت فرح . شناخت الگوی باغ16
اخت صفات الگوهای معماری بـاغی در  بدون شن آباد عمارت فرح های معماری باغ هشناخت همۀ الی

آباد براسـاس مۀالعـۀ مـوردی روی چهـار بـاغ       عمارت فرح منۀقه میسر نیست. بازشناسی الگوی باغ
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هـا و   زاده، علی پاشا، دهقانیار و مقایسۀ واوه تشابه و افتـراق آن  )مزرعۀ( عمارت افتخارخانم، وار 
آب و گیـاه و هندسـه انجـام گرفتـه اسـت.       یعنی ،دهنده به معماری باغ واوی عناصر سازمان است

عمارت با باغ فـین، مقایسـۀ تۀییقـی میـان      باغاین همچنین با تواه به واوه تشابه الگوهای معماری 
موقیعـت   4عمارت مورد پژوهش کمک کرده است. نقشۀ  نیز به روشن شدن واوه شناختی باغ ها آن
 دهد.   شان میآباد ن عمارت فرح باغ به نسیتهای مۀالعاتی را  باغ

 

 آباد  عمارت فرح باغ به نسبتهای مطالعاتی  موقیعت شماتی  باغ :1 نقشۀ
 (۶931 ،مالیی، نسیمی و طالبیهای دانشجویی، آقایان  برداشت)

 آباد عمارت فرح بخش باغ . اجزای انتظام17
 دهی ترین الگوی سازمان . آب؛ مهم1. 17

ترین و  رو در این پژوهش، مهم (؛ ازاین9۰: 5634یلیر، آب وسیلۀ اساسی ایجاد باغ در ایران است )و
کنندۀ معماری باغ است که مورد واکاوی قرار گرفته است.  ترین عنصر سازنده و هدایت  یاتی

آباد  های واقع در نوا ی انوبی و مرکزی کشور همانند باغ فرح ویژه باغ های ایرانی به بسیاری از باغ
های  ها در محیط اند. بیشتر این باغ ار و با شی  م یم طرا ی شدهها و نوا ی نسیتا  همو در دشت

ای  شدند تا فضایی مناس  در محدوده بیابانی و فاقد انگل و فضاهای سیز و خرّم ساخته می
ترین عناصر طرا ی باغ از  کوچک برای سکونت و پ یرایی فراهم آورند. آب که یکی از اصلی

بخش معماری باغ  توان آن را عنصر انت ام است، می رانی بودهطرا ان باغ ای موردتواهدیرباز و 
( نیز در ترکی  معماری باغ، آب روان و ساکن که 5935منشور فلورانس ) 5دانست. در مادۀ 

سی   عنوان عنصر اصلی  یات باغ برشمرده شده است. بی دهندۀ تصویر آسمان است، به انعکاس
داند و  ضور آن را در هنر  رای ارزش فراوانی مینیست که ترنر آب را در سرزمین پارس، دا
(. زانگری هم  ضور آب را 543: 9۰۰4داند )ترنر،  پارسی به شکل نمادین، نماد و منشأ  یات می

ااری شدن آب (. 55: 5695داند )زانگزی،  بیش از فرم و معماری و  تی گیاهان دارای اهمیت می
و دیدگاه هار اوی، تمثیلی از چهار نهر بهشتی اای باغ و  رکت آن در چهار اهت و چ از اای

مسیرهایی  (.93: 5695تمثیلی از کل طییعت است)دییا و انصاری،  عنوان بهکهن انسان در به زمین 
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  عبا ،آورد که راهنمای انسان در محیط است و قرار گرفتن به روی محور اصلی واود می را به
آباد از دو واه کارکردی و من ری قابل  فرح ضور آب در معماری باغ  .شود تشخیص مکان می
 .بازشناسی است

 . وجه کارکردی1. 1. 17
دارد. در بـاغ   آب اریان  یات دائمی است و همچون منیعی ازلی،  یات و هستی را ارزانـی مـی  

دار باغ در اریان بوده و دمایی مۀیوع ایجاد کرده است. هندسۀ بـاغ از   آباد، آب در سۀح سایه فرح
ها براساس ن ـام   های آب گرداگرد آن شکل، به باغ انت ام داده و اوی های مربع یم کرتطریق تقس

که راهنمای انسـان در   آورده واود مسیرهایی را بهویژۀآبیاری، به سیراب کردن گیاهان پرداخته و 
 شده است.مکان  خوانایی  عروی محور اصلی باآب قرار گرفتن. ضمن آنکه محیط است

 نظری. وجه م2. 1. 17
از عنصری برای سیراب کردن درختان، راه ورودی و خرواـی مشخصـی دارد    آب در باغ ایرانی به

آبـاد، اوشـش آب از  ـوض واقـع در      عمارت فرح کند. در باغ و همگام با انسان در باغ  رکت می
 کند. مسـیر  ها،  س طراوت و زندگی را به مخاط  القا می  وضخانه و اریان یافتن آن از راه اوی

، ن ـام  5دهندۀ مسیر و سمت  رکـت انسـان اسـت. اـدول      آباد، نشان و سمت  رکت آب در فرح
عنـوان مللفـۀ مهـم در     ، آب را بـه 5دهـد. اـدول    هـای مۀالعـاتی را نشـان مـی     توزیع آب در نمونه

 های مۀالعاتی، مورد بررسی قرار داده است. اندازی معماری باغ در نمونه طرح
   

 (۶931، نگارنده)های مطالعاتی  ب در نمونه: نظام توزیع آ۶جدوخ 
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 8. نظم گیاه2. 17

آباد، الگوی گیاه اسـت. گیـاه عنصـری اسـت کـه در       عمارت فرح بخش به باغ سومین الگوی ن ام
از ن ر چشایی. از نگـاه  « گوارا»از ن ر بینایی و « زییا»کند:  ارضای  واس انسان دو نقش بازی می

(. زانگـری در تییـین   53: 5995اس می است )پتروچیولی،  اصلی باغ عربیپتروچیولی، گیاه عنصر 
گل تمثیلی از تصویر آسمانی »... کند که  گونه بیان می واوه تقدسی گیاه )گل( در معماری باغ این

شود، باید گلی را همنام بـا او در   است. درنتیجه برای هر فرشته که یک روز ماه به نام او نوشته می
برای اهورامزدا گل پروانش، برای بهمن یاس سـفید و بـرای اردییهشـت مرزنگـوش،     ن ر گرفت. 

هـا در ایـن  الـت نقـش      برای خرداد گل زنیق، برای امرداد گلی زردرنگ به نام کامواکا و... . گل
کردند. بـه عیـارت دیگـر، صـحیت از نـوعی سـاختن        های مقدس را ایفا می مادۀ اولیه برای لح ه
کـه هـر فرشـته گـل همتـای خـود را داشـت،         با فرشتگان بود و ازآنجایی بهشت و همخانه شدن

 9(. اـدول  69ـ63: 5695)زانگری، « ستایش و پرورش آن گل در قیقت ستایش آن فرشته بود...
 دهد. های مۀالعاتی را نشان می آباد و قیاس آن با نمونه عمارت فرح ن م گیاه در باغ

شود. پیرنیا بـا اسـتناد بـه اصـل پرهیـز از       ساخته نمیدر طرا ی باغ ایرانی هیچ چیز بیهوده 
ای در آن  ها )که چیز بیهوده ها هم مانند ساختمان در باغ»بیهودگی در باغ ایرانی، معتقد است که 

(. باستانی پـاریزی نیـز در   939: 5695شده است )پیرنیا،  مورد پیدا نمی ای بی ساختند(، بوته نمی
یـک  »کنـد کـه    ام باغ، تعریف و معیار دارد، به این مهم اشاره میتأکید بر اینکه همه چیز در ن 

اهت درخت غیر مثمر در بـاغ او سـیز نشـود. اگـر نـارون       کند که بی باغیان ایرانی کوشش می
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است یکی است، آن هم برای نشستن و قلیـان کشـیدن عصـرها در زیـر سـایۀ آن، اگـر بیـد و        
ده در ساخت بیل و دستۀ کلنگ و تیر. بیدمشـک  اودانه هم دارد، یکی است، آن هم برای استفا

: 5633)مسـعودی،  « هـایی...  و چنار و سرو و کاج،  تی صـنوبر، همـه  ـدی دارنـد و انـدازه     
کـارگیری   (.معماری باغ یعنی درک صحیح طییعـت و الگوهـای رفتـاری نهفتـه در آن و بـه     66

سازی ایرانی  ها در باغ تفاوت رغم واود برخی رو به سازی. ازاین قوانین سازگار با محیط در باغ
هـای ایرانـی نـوعی شـیاهت      رسـد میـان بـاغ    ن ر مـی  گردد، به گیری باغ بازمی که به بستر شکل

عنوان یک از اازای مهم  خانوادگی واود دارد که ناشی از همان قرابت با طییعت است. گیاه به
دهـی   خواهد بود و سـازمان  معنا دهنده به باغ، عنصر مهمی است که اساسا  باغ فاقد آن بی شکل

سـازی اسـت. درواقـع،     تـرین واـه بـاغ    آن براساس الگوهایی که ناام آن طییعت است، بنیادی
ای  ناپ یر، کـه از مجموعـه   دهندۀ باغ، نه یک کلیت تفکیک  فضای سیز مانند سایر عناصر تشکیل

یکـدیگر   های متنوع درخت و گل و گیاه شـکل گرفتـه و کـارکرد و نقـش هرکـدام بـا       از تیپ
دهـی بـه    رو ن م )منۀـق ایجـاد( گیـاه در سـازمان     (. ازاین566)همان: « های زیادی دارد تفاوت

گیری آن میتنی بر دانش و آگـاهی از مکـانیزم آب    آفرین است و شکل الگوهای باغ بسیار نقش
 و چنـار در  9خوبی مشهود است. سرو آباد به )ن م آب( بوده است. این الگو در طرا ی باغ فرح

مثابه نقۀـۀ کـانونی( و درختـان میـوه کـه بنـا بـر         و منۀیق بر محور اصلی باغ )به   اشیۀ اوی
شـوند. ایـن ن ـم نشـان از      هـا کاشـته مـی    ماهیتشان به آبیاری فصلی نیاز دارند، در درون کرت

عنـوان عامـل مهـم     گیـاه را بـه   9اـدول   5۰کارگیری درسـت آن اسـت.   شناخت زبان گیاه و به
 های مۀالعاتی، بررسی کرده است. به معماری باغ در نمونهدهنده  انت ام

 (۶931های مطالعاتی )نگارنده،  : نظم گیاه در نمونه۳جدوخ 
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 آباد غ فرحبندی گیاهان موجود در با . دسته1. 2. 17
کنـد   داند و به این مهم اشاره مـی  های گیاهی می کنندۀ تنوع گونه پیرنیا وضعیت اقلیمی را عامل تعیین

وهـوای غالـ  آن منۀقـه     ساز در هر باغ ایرانی بسـته بـه نـوع آب    های ن ام طور کلی، گونه به»... که 
بید )آزاد( ن ـام   ره و سر شود. در برخی مناطق همچون خوزستان، درختان نخل و خرزه انتخاب می

های دیگر درختانی چون چنار، سـویدار )سفیدسـال(، کیـودار، سـرو و      گیاهی باغات بودند. در مکان
انـدازی   خـاطر سـایه   هایی که به بار یا درخت معنای بی یخ به های بی ها را درخت کاشتند که آن کاج می
سـازند، خـود    انی که ن ام گیـاهی بـاغ را مـی   (. درخت3ـ9: 5696)پیرنیا، « نامیدند شدند، می کاشته می

انـدازی، الـوگیری از    شوند. کارایی این درختان به غیر از سـایه  خزان می دار و بی شامل گیاهان خزان
 ورود بادهای نامۀلوب و تابش شدید به باغ است.  

و  کننده دارنـد. ترکیـ  و ترتیـ  کاشـت درختـان      آباد، گیاهان  ضوری بسیار تعیین در باغ فرح
هـای محیۀـی، کـارایی،     ها تابع وضعیت اقلیمی، مقابلـه بـا ناسـازگاری    و کرت گیاهان در فضای باغ

اندازی در فصول مختلـف سـال اسـت.     پویایی، مساعدبودن برای داشت و برداشت و زییایی و چشم
و بیـد   صورت دار ) فاظ درختان میوه همچون چنار، سویدار، نارون، صنوبر آباد گیاهان به در باغ فرح
هـا )یـاس درختـی و     هـا و گـل   بوته 59انار، بادام، انجیر، آلوچه، توت، به و زردآلو( )  و میوه 55و سرو(

 اند. زمینی(  ضور داشته
 ها عمارت  . هندسۀ باغ3. 17

گیـرد،   باغ ایرانی در وهلۀ نخست، مکان هندسی است و زمانی کـه شـکل هندسـی بـه خـود مـی      
رو شاید بتوان انت ـام   (. ازاین53: 5995آید )پتروچیولی،  ( درمیصورت فردوس ایرانی )پردیس به

واـه  بخش باغ ایرانی قلمـداد کـرد.    ترین واوه انت ام تیع آن، قرینگی را مهم و داشتن هندسه و به
زاده قرینگی را شاخصۀ مهم معماری بـاغ ایرانـی    سازی است. سلۀان مهم دیگر معماری باغ، قرینه

آبی آسـمان   ،. ادول آبهمخوانی دارد با تصورات عرفانی( که 5۰۰: 5693 زاده، داند )سلۀان می
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 (.53: 569۰، سوهری) بهشت است ۀکند و باغ خود قرین را تکرار می
نـژاد و همکـاران تـأثیر سـاختاری      سازی ایرانـی اسـت. مهـدوی    هندسه یکی از اصول اصلی باغ

گیـری فضـایی تـا     و آن را از تعریف و شـکل هندسه از معماری ایرانی را موردتأکید قرار داده و قلمر
گیـری هندسـی    دانند و بر این باورند که در باغ، گ شته از شـکل  مسائل نیایشی و استاتیکی بسیط می

نـژاد و   گیرد )مهـدی  های طییعی نیز به ن م در آمده و با هندسه قوام می فضاها، فضاهای باز و عرصه
انـدازی بـاغ، شـکل و هندسـه و موقعیـت       ی و طـرح گیـر  رو در شـکل  (؛ ازاین66: 5695همکاران، 

ای خـاص و بسـیار مـن م     کند و با برنامـه  قرارگیری عناصر باهم از اصول و قاعدۀ خاصی پیروی می
ها من م و هندسی است. الیته شـکل   شود و به همین دلیل، اغل  شکل زمین آن طرا ی و ساخته می

هـای کوچـک سـکونتگاهی کـه درون      وه و بـاغ هـای میـ   خصوص بـاغ  ها به زمین برخی از انواع باغ
کنـد و بـه همـین     ها پیروی می های غیرمن م شهری یا روستایی قرار دارند، از شکل پیرامون آن بافت

 (.  69: 5634اند )نعیما،  های غیر هندسی نیز پدید آمده سی  در چنین مواردی شکل
 ار است، پیوند میان هندسۀ بـاغ  گیری هندسۀ باغ اثرگ کنندۀ دیگری که در شکل عامل مهم تعیین

ن ر از اینکه آب به چـه   دو رابۀۀ کارکردی برقرار است و صرف با آب و ن ام آبیاری است. میان این 
شود، آبرسانی فضای داخلی بـاغ همـواره نقـش مهمـی در هندسـۀ آن داشـته اسـت         شکل تأمین می
هـا آبـی اسـت،     ه مینای کشاورزی آنهایی را ک (. مسعودی هندسۀ باغ در اقلیم6و  5)مقایسۀ ادول 

دانـد کـه    ( و آن را تیلور خۀوطی مـی 544: 5633داند )مسعودی،  های آبیاری می متأثر از منۀق شیکه
هـای منشـع  از آن،    دهند. در تیلور ایـن خۀـوط،  ـوض و اـوی     بندی یک باغ را شکل می طرح

هـا   بندی مترت  بـر آن  ها و طرح و باغچه شوند دار ایجاد می وسیلۀ درختان سایه ها که به امتداد خیابان
 (.549داند )همان:  را عوامل مهم ایجاد هندسۀ باغ ایرانی می

 
 (۶931های مطالعاتی )دانشجویان برداشت؛ نسیمی و مالیی،  عمارت سی باغشنا : ریخت9شکل 
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دهـد کـه کشـیدگی در راسـتای      مۀالعۀ الگوهای معماری باغی در منۀقۀ مۀالعاتی نشـان مـی  
سو و فضای بـاز و   هاست که عمارت در یک ولی و هندسۀ مستۀیل، الگوی غال  در طرا ی آنط

گیـری   ای در مقابل آن قرار گرفته است. سایر فضاهای خدماتی نیـز  سـ  نیـاز و اهـت     کشیده
شـده   هـای بررسـی   گیرند. الگوی ساخت در نمونـه  های مختلف باغ قرار می غال  باغ، در قسمت

ها متناس  با ابعاد و اندازۀ زمین، متنوع اسـت. همچنـین    گرچه نوع کشیدگیشکل است؛  مستۀیل
رسـد.   درصـد نمـی   9۰های مۀالعـاتی، بـه بـیش از     بخش ساخت در قیاس با فضای باز در نمونه

گونـه اسـت    آباد، گواه انت ام معمـاری بـاغ اسـت. همـین     غربی در باغ فرح بندی قوی شرقی محور
هـا و در   بنـدی  هـا، کـرت   بنـدی  های مربع و مستۀیل در قـواره  ز فرمداشتن هندسۀ قوی )استفاده ا

هـای   شناسـی معمـاری بـاغ در نمونـه     ریخـت  6فرماست. شکل  عمارت( که بر معماری باغ  کم
 دهد.  مۀالعاتی را نشان می

 آباد . بازشناسی عمارت در باغ فرح18
هـای   ندسـه اسـت. در تمـامی نمونـه    های آب و گیـاه و ه  گانه گیرنده از سه استقرار بنا در باغ، وام

مۀالعاتی، کوشک یا همان عمارت اصلی با فضای ورودی تلفیق شده و در انۀیاق با هندسـۀ بـاغ   
آبـاد اـاهر    ممکن، در عمارت فـرح   شکل گرفته است. تلفیق غنی معماری با باغ در بهترین شکل

اری از غرب به شـرق شـکل   آباد، محوربندی باغ همسو با اریان آب و آبی شده است. در باغ فرح
گرفته و عمارت در نقۀۀ عۀف باغ و در تۀابق با  وضخانه در امتداد محوربنـدی بـاغ گسـترش    

آباد، فضاهای زیست از فضـاهای خـدماتی همچـون  مـام تفکیـک       یافته است. در مجموعۀ فرح
موقعیـت اسـتقرار عمـارت و     5شده و یادآور سـیک معمـاری بـاغ فـین کاشـان اسـت. اـدول        

 دهد.   های مۀالعاتی را نشان می فضاهای هریک از باغریز

الگوهـایی اسـت کـه در     کنندۀ کهن آباد، تداعی عمارت فرح دهنده به باغ مۀالعۀ الگوهای سامان
سازی منۀقۀ کاشان ااری بوده است. اریان مدام و پیوستۀ آب، ن م گیـاه و هندسـه در    سنت باغ

آباد است. محیۀـی   ح سازی فین در فر و تجلی سنت باغآباد و فین،  کایت از تسلسل  دو باغ فرح
ای اسـت.  ضـور چشـمۀ سـلیمانیه در      های ویـژه  که هر دو باغ در آن قرار گرفته، دارای ارفیت

آباد در پایداری محیۀی آن اثر بسیاری داشـته اسـت. ایـن     معماری باغ فین و قنات پرآب باغ فرح
، در سرتاسـر بـاغ اریـان دارد و بـه همـراه      هـای روان   ضور قوی و دائمی آب از طریق اـوی 

 کنندۀ مفاهیم  یات ااودان و نامیراست.   گستری درختان، تداعی سایه
آباد نیز همانند فین، باغ در یک سو )غرب( آزادی بسـیاری   از ن ر شکلی، در معماری باغ فرح

معمـاری و   دارد و در سوی دیگر )ضلع شرقی(، دارای تقارن نسیی در رابۀـه بـا یکایـک عناصـر    
شـود.   آباد، هندسۀ متمرکزی که بر معماری باغ فین غال  است، دیـده نمـی   ای است. در فرح سازه

در اینجا بخش سکونتگاهی )عمارت(، به شکل موزون از طریق ردیف خیابـان اصـلی و درختـان    
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 شود.   دار از بقیۀ باغ ادا می سایه
 (۶931، نسیمی)ترسیم دانشجو رضا تی های مطالعا قرار عمارت در نمونهتموقعیت اس :1جدوخ 
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 آباد   باغ فرح1  باغ علی پاشاخان  1زاده )سهراب(     باغ وارث9  باغ غفاری )افتخارخانم(  ۳باغ دهقانیار    ۶           

 آباد عمارت فرح  گیری باغ . انعکاس الگوهای معماری باغ فین در شکل19
های مختلف باغ در هر دو نمونه دارای اخت ف سۀح چشمگیر نیسـتند   توپوگرافی، بخشلحاظ  به

گونه شـدن   به اند. در هر دو باغ، تنوع مکان از طریق گونه های باغ و در تراز یکسانی با سایر قسمت
شود. واه تشابه دیگر این دو باغ در عنصر ایوان است. هرچند کیفیت معمـاری   درختان میسر می
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عنوان یک عنصر اصلی در معماری هـر دو   در این دو با یکدیگر متفاوت است،  ضور آن به ایوان
های خاص در تناس  بـا معمـاری    دلیل داشتن ویژگی کند. نقش من ری ایوان به باغ خودنمایی می

آبـاد،   باز در ارتیاط با محـور اصـلی بـاغ، اهمیـت فراوانـی دارد. در بـاغ فـرح        و ایجاد فضایی نیمه
اند: بخش مرکزی با مرکزیت ایـوان و دو   ی معماری از طریق ایوان به سه بخش تقسیم شدهفضاها

تسلسل فضای بـاغ در فضـای بسـته     درواقعبخش اانیی با تعدادی اتاق برای سکونت. این ایوان 
شـده از طییعـت اسـت کـه بـه شـکل        شود که به تعییـر پتروچیـولی، فضـای اعـل     محسوب می
گـ ار بـر    گانۀ اثـر  ن ام سه 4(. ادول 99: 5995شده است )پتروچیولی،  دهی ای سازمان هنرمندانه

 دهد.  معماری باغ را نشان می
 

 (۶931 ،)نگارنده آباد و فی  کاشان عمارت فرح گیاه و هندسه در باغ : مقایسۀ تطبیقی نظم آب و1جدوخ 

 
 فین کاشان

 
 ن م آب آباد باغ فرح

 

 

 
 ن م گیاه
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  هندسه
 

 

 مراتب و نحوۀ استقرار . نظام سلسله21
آباد تا  دود زیـادی از الگوهـای    رسد هندسۀ باغ فرح ن ر می ن ر از واوه افتراق دو باغ، به صرف

گیـرد.   نشینی هر دو باغ قوّت بیشـتری مـی   باغ فین بهره برده است. این موضوع با عنایت به  اکم
ست و ن ام متقاطعی اض ع مختلف باغ را بـه  در هر دو باغ، کشیدگی در راستای عمارت اصلی ا

های نگهیانی، در عمـارت   های رفیع و براک شده،  صاربندی دهد. ورودی تعریف هم ارتیاط می
اصلی و  مام، اسـۀیل، فضـای اقامـت خدمـه در بخـش خـدماتی در هـر دو بـاغ واـود دارد.          

الگوهـای سـاخت در بـاغ     3کننـد. اـدول    ها نیز از الگوی نسیتا  مشـابهی پیـروی مـی    بندی کرت
 آباد و فین کاشان را مورد مۀالعه قرار داده است.   فرح

 (۶931، نگارنده)آباد و فی  کاشان  : الگوهای ساخت در باغ فرح1 جدوخ

 

 
 
 

 

 موقعیت استقرار عمارت در باغ فی  ساخت
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 گیری نتیجه
 گونه که الیزابـت موینیهـان اشـاره    ستایش است. همان آب ایران، ارفیتی قابل معماری در سرزمین کم

(، ف ت ایران وضعیت مناسیی برای ا دا  بـاغ نـدارد. بارنـدگی    55: 5633کند )نک: مسعودی،  می
های گرم و خشک، محل مناسیی برای بنای بـاغ نیسـت. بـاواوداین     های سرد و تابستان کم، زمستان

رو باغ  زییاترین و پایدارترین الگوهای معماری منۀقه یعنی باغ در این منۀقه شکل گرفته است. ازاین
ساز انسانی است که با درک صحیح از اقلیم و انۀیاق با طییعت، شـناخت   ایرانی معجزۀ طییعت دست

مندی هوشمندانه از آب در آن، به بهترین شکل به ثمر رسیده است. ا ب شدن باغ  زبان گیاه و بهره
شود بلکه با میح   یهای مختلف، تنها از واه زییایی و من ر خ صه نم با اقلیم در مناطق و سرزمین

(. در منـاطق  56: 5995ها در ارتیـاط اسـت )پتروچیـولی،     شناسی این سرزمین تری یعنی مردم پیچیده
سـازی در منۀقـۀ کاشـان و     گیری باغ و باغچه با تکیه بر پشتوانۀ غنـی بـاغ   غربی  وزۀ کاشان، شکل

های اربابی در  و اقامتگاه طییعت سازگار منۀقه، یک الگوی منۀقی است. ااتماع کشاورزی، دامداری
گیری معمـاری   رسد که شکل ن ر می (. به53شوند )همان:  روستاها، پایه و اساس اقتصاد محسوب می

شکل گرفته اسـت.    نیاز درساختارهای ساده، میتنی بر ابعاد فرهنگی، ااتماعی، الگوهای رفتاری و  باغ
ر نیاز و نیز ایجاد مکانی برای استرا ت و هایی چون کاشت محصوالت موردنیاز و فروش مازاد ب نیاز

انـد تـا بـا بسـنده کـردن بـه        ها با هدف دگرگون کردن محیط نامساعد کوشـیده  تفرج.مالکان این باغ
 کنندۀ نیازشان باشد.  ها )مصالح و ساخت(، باغی را ایجاد کنند که برطرف  داقل

فـرد   توان الگویی منحصـربه  را میآباد  عمارت فرح ورای الگوهای رایج باغی م کور، معماری باغ

 آباد موقعیت استقرار عمارت در باغ فرح
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ـ  گیری الگوی باغ سـکونتی  نشینی باغ از دورۀ قااار به این سو، دلیل محکمی بر شکل دانست.  اکم
کـه  « هندسـه »و « داری و آگاهی از ن ـام باغیـانی   باغ»، «آب»گیری ن ام باغ،   کومتی است. در شکل

روند. این الگوهـا در یـک    شمار می ساخت به ترین عوامل گرفته از دو ن م پیشین است، مهم خود وام
سازی ایرانی، در انۀیاق کامل با وضعیت اقلیمی شکل یافتـه و در   تسلسل زمانی و براساس سنت باغ

هـای   آبـاد در تۀـابق بـا سـنت     عمارت فرح گسترۀ زمان تکامل یافته است. از بعد معماری، الگوی باغ
 سازی فین کاشان شکل گرفته است. باغ

ویـژه در دوران فتـرت بـاغ فـین، شـرایۀی را       آباد به نشینی باغ فرح رسد که  اکم ن ر می هچنین ب
ریزی ن ام  کـومتی ادیـد در غـرب     فراهم کرده تا بانیان باغ، به تکرار الگوی باغ و شاید هم طرح

  سین کاشی و فرزند ارشدش ماشاءاهلل غفاری، نای  خان فر کاشان اقدام کنند. الگویی که با  ضور 
هـای ایـن    یابـد؛ نشـانه   رعیتی خاندان خلعتیری تداوم می خان در دربار قااار آغاز و با سیستم ارباب

 آباد متجلی شده است. عمارت فرح ریزی باغ در طرح ضور قدرتمندانه 
درپـی اخیـر و    هـای پـی   دلیـل خشکسـالی   عمارت مۀلوب نیست. مجموعه بـه  وضع مواود باغ

دلیل متروکه  های خدماتی درون آن نیز به ر  ال نابودی است و بخشرسیدگی نکردن مالک به آن، د
عمـارت و پیشـینۀ غنـی     فـرد بـاغ   هـای منحصـربه   شدن، وضعیت مشابهی دارد. با عنایت به ویژگـی 

هـای بیشـتر،    من ور پیشگیری از آسی  طلید تا در وهلۀ نخست و به ااتماعی  اکم بر آن، می سیاسی
ا یای باغ و مرمت عمارت اقدامات اساسی انجام  به نسیتیت شده و مجموعه در فهرست آثار ملی ث

های مـرتیط بـا آن یعنـی ا یـای      گیرد. این  فاات از بازپیرایی باغ تا فضاهای کالیدی و زیرساخت
گیرد. هرچند ا یای باغ و عناصر مـرتیط بـا آن نیازمنـد تغییـر      های آبیاری را دربرمی و شیکه  ها قنات

 ها و توسعۀ پایدار روستایی و تمرکز بر اقتصاد بومی است.  شنگرش در ن ام ارز
 سپاسگزاری

های دانشجویان معماری دانشگاه کاشـان آقایـان  امـد     داند تا از ت ش پژوهشگر بر خود الزم می
ای  ها و انجام برخی مۀالعات کتابخانـه  م یی، رضا نسیمی و عارف طالیی طادی در برداشت نقشه

 ی نماید.و میدانی سواسگزار
 ها: نوشت پی
در اـوانی  ه اسـت.  در کاشان تولد یافتق 5999در سال  کهدر سال ی است که قااارراالاز خان غفاری  . فر 5

شد. در  گی نو سوس  اصفهانسرهنگی رسید و مدتی  کمران  ۀبه رتی ق5969شد. در  شاه فتحعلیوارد دربار 
از  ق،5999. در سـال  رسـید  کاشـان منصوب شد و مدتی به  کومت  محمدشاه قااارداری  به صندوق ق593۰

نـاپلوون  به دربـار   ،العاده سفیر فوق در مقام پاریس ۀمعاهدالملک گرفت و برای امضای  ناصرالدین شاه لق  امین
بـه  نیـز  مدتی وزیر دربار ناصری بود و مدتی  ،بازگشت. پس از بازگشت ایراناعزام شد و سه سال بعد به  سوم

 ۀدرگ شـت و در یـک مقیـر    تهراندر ق 5933سال  و بهسالگی  49او در سن . رسید نۀنزو  خوانسار کومت 
 .دفن شد قمخصوصی در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B9_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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کاشـته  ها درخت  آن اطرافست که در ی اباغ ـ معنای خیابان بهو یزد کاشان  مناطقتریشه در اصۀ ح محلی . 9
 .باریک و طویل است ۀمعنای پارچ در لغت به وشود  می
و تـاریخی و معمـاری، تـا پـیش از مۀالعـات میـدانی        عمارت از واـوه ااتمـاعی   رغم اهمیت مۀالعۀ باغ . به6

ای اسـت کـه    های منتشرنشده نوشته گونه مستندی از این باغ مواود نیوده یا محدود به دست گرفته، هیچ صورت
های مجموعه برای اولین بار توسط گروه برداشـت از بناهـای تـاریخی و بـا      اند. نقشه افراد  س  ع قه نگاشته

ها و  فضـاهای کالیـدی بـاغ منۀیـق بـر متـون تـاریخی همچـون          جام شده و بازشناسی اندامن ارت نگارنده ان
 گرفته است. های میدانی صورت و مشاهدات و برداشت تاریخ کاشانهای ک نتر ضرابی در کتاب  نگاشته

 دلیـل  به ،دبا سر هارولد نیکلسون ازدواج کر 5956بریتانیایی که در سال  ۀشاعر و نویسند ،ویتا سکویل وست. 5
عزل ا مدشـاه قااـار از سـلۀنت و شـروع سـلۀنت رضاشـاه        ۀیعنی در آستان ،5994شغل همسرش در سال 

ثیر أع قه و کنجکاوی سکویل وست به زندگی و فرهنگ ایرانی او را تحت ت ،در این سفر. به ایران آمد ،پهلوی
 مسـافر تهـران  ل این سفر کتابی به نام قرار داد و باع  شد به گشت و گ ار در شهرهای مختلف بوردازد؛  اص

 .این سفر است ۀشد که  اوی تجرب
هایی محصور شده است. این  صار در سـایر اضـ ع    است و با برج  .  صار ضلع غربی )ورودی باغ( پرآرایه4
عمـارت، الگـوی    ای و در هفت ردیف )هفت مهره( اارا شـده اسـت. سـیک  صـاربندی بـاغ      صورت چینه به

این بـود   ۀنشان ،شاید  صار یا دیوار باغ در تصور ایرانیان باستاننمایاند.  باغ بیشتر می ا به یک قلعهمعماری باغ ر
 (. 9: 5633، ایحانی)که اهریمن نتواند به آن باغ راه پیدا کند 

ن دهد و سکویل وست نیز آ اندازی باغ را مورد تأکید قرار می ترین سندی که کاربرد چهار باغ در طرح . قدیمی3
شده که در هـر قۀعـه    های متقاطعی ترسیم شده در سامراست که در آن، اوی را تأیید نموده، کاسۀ سفالین یافت

زاده و همکـاران، الگـوی    (؛ هرچنـد لییـ   59: 569۰)باغ(، یک درخت و یک پرنده است )منصـوری و نتـاج،   
مـاری اسـ می بـا ارائـۀ مسـتندات رد      سـازی مع  طور خاص باغ پاسارگاد را در باغ آرایی پیش از اس م و به باغ
(. میرفندرسکی نیز تقسیم بـر چهـار شـدن را دارای بـار تـاریخی      33ـ34: 569۰زاده و همکاران،  کنند )لیی  می

دانـد   داند و آن را مصداقی از خارج شدن آب از عدن و اـاری شـدن در چهـار گوشـۀ اهـان مـی       طویلی می
، از الگـوی چهـار بـاغ در    ارشاد الزراعـه روضۀ هشتم از کتاب  (. ابونصری هروی در5۰: 5635)میرفندرسکی، 

(. زانگری قدمت چهـار بـاغ   5633: 5۰نژاد،  کند )انصاری و محمودی اندازی چهار باغ و عمارت آن یاد می طرح
( در Balkuwaraدهد. وی اولین الگوی چهار باغ را در قصر بلکـوارا )  را به دورۀ هخامنشی و ساسانی نسیت می

هـای چهاربخشـی اسـت. ویلیـر نیـز طـرح        همراه باغ کند که دارای سه  یاط پی در پی به واو می استسامرا 
هـای ایرانـی    بـاغ   عنـوان طـرح نمونـه    متقاطع را که در آن یک محور ممکن است از محور دیگر درازتر باشد، به

 (. 95: 5634گ ارد )ویلیر،  کند و نام چهار باغ بر آن می معرفی می
هـا و انعکـاس     بندی  بندی، مستندات درخصوص کرت خوردن ن ام کرت به متروکه شدن باغ و برهم . با تواه9

هـای   های هوایی و انۀیاق آن با توصیفاتی است که در نوشته های میدانی عکس ها، میتنی بر برداشت آن در نقشه
 آمده است.  تاریخ کاشانآقای ک نتر ضرابی در 

های مختلف گیاهی در باغ به اط عـات   دلیل از بین رفتن گونه آباد، به ه در باغ فرح. شناخت ما دربارۀ ن ام گیا3
هایی( متکی است که دورۀ رونق باغ را  ها )باغیان و نیز مصا یه با بوستانچی تاریخ کاشانشده در کتاب  منعکس

 اند.  به چشم دیده
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وص ساختار درخت سرو به این مهـم  ها درخص . مسعودی دربارۀ تواه به ساختار درخت در محل کاشت آن9
تـرین   تواند فرمی خۀی شکل دهد و کامـل  های خاص و من می که دارد، می علت ویژگی اشاره دارد که سرو به
 (. 543: 5633کند )مسعودی،  نقش هندسی را ایفا 

ه به این مهـم  ، ضمن اشاره به واوه تقدسی و معنوی گیااز اسۀوره تا تاریخ. مهرداد بهار در کتاب ارزشمند 5۰
های اقلیمی ایران، درخت از تقدس برخوردار است. وی این ستایش )توتمیسم(  دلیل ویژگی کند که به اشاره می

شـیء  »پوستان آمریکـایی کـه آن را در معنـی     کند و آن را به سر  واو می را در فرهنگ اکثر اقوام اهان است
اند. این گیاه م هر قییله است،  یاهانی هستند که توتم قییلهدر توتمیسم، گ»دهد.  برند، نسیت می کار می به« مقدس

برنـد، دسـت بـه آن بوتـه یـا درخـت        کننـد و نمـی   خورند، مصرف نمی  رمت دارد و در تمام سال آن را نمی
هـا یـک    کنند. یعنی این نیست کـه قربـانی   زنند، ولی در یک روز خاص از سال آن را قربانی یا مصرف می نمی

های گوناگون داشته و الزاما  یک مسیر را طی نکـرده باشـند.    توانند خاستگاه و شکل ها می د؛ آنشکل داشته باشن
)بـرای  « دهنـد  ... در ایران بعد از اس م هم تقدس درخت در تلفیق با آیین نـو بـه مفهـوم ادیـدی شـکل مـی      

 (.56: 5693اط عات بیشتر نک: بهار: 
عنوان درخت اصلی و  شود. این گیاه به ای ایرانی، سرو همواره دیده میه ها و قالی کاری . در مینیاتورها، کاشی55

 کند.  آفرینی می کنندۀ فضاها در باغ فین نقش در نقش تقسیم
ها و بـین درختـان    ها )باغداران(، از واود باغ میوه در مرکز کرت . مشاهدات میدانی و مصا یه با بوستانچی59
تـر   ایت دارد. قرار گرفتن درختان میوه که از لحاظ ارتفاع بسیار کوتاهدار در فضای راهروی چهارچمنی  ک سایه

دارند، در میان درختان بلند برای الوگیری از باد، رگیارهای بهاری و تابش آفتاب، از شگردهای  از درختان سایه
هـا(   )بوته« درخت»)درختان بلند( و « دار»طرا ی هوشمندانۀ ن ام گیاه در طرا ی باغ است. واژۀ اصیل فارسی 

شود کـه سـاق قـوی     گیرد. در فرهنگ دهخدا نیز درخت اغل  به گیاهانی اط ق می نیز از همین اا نشوت می
(. نگارنده نخستین بار معنـای  5633شود )مسعودی،  ها همیشه راست نیست و بسیار بلند نمی دارند، اما ساق آن

  این واژه را از خانم دکتر زهره یادگاری فرا گرفته است.
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دوران سـازی ایـران در    بررسـی تۀییقـی بـاغ   »، 5696او و مجتیـی انصـاری،    نژاد، مهدی، پریا سعادت  مزه -
 .99ـ49، 4، شمارۀ 5، دورۀ مۀالعات معماری ایران، «های بهشتی ساسانی و اس می براساس توصیف

، صنایع دسـتی و  فرهنگی میرا ، تهران: پژوهشگاه باغ فین، 5633علی عمرانی،  ایحانی،  میدرضا، و محمد -
 گردشگری.

، المللـی بـاغ ایرانـی    همایش بـین ، «ایرانی باغ»، 5636ـ خوانساری، مهدی، محمدرضا مقتدر، و مینوش یاوری، 
 ، صنایع دستی و گردشگری.فرهنگی میرا تهران: سازمان 

مجموعه مقاالت اولین کنگرۀ معماری و شهرسـازی ارو  ، «باغ ایرانی»، 5695ـ دییا، داراب، و مجتیی انصاری، 
 .59ـ94، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگی میرا ، تهران: سازمان بم
 ،ترامـۀ مجیـد راسـخی و فرهـاد فخـار تهرانـی       ،ـ اس می های ایرانی باغ، 5695و دیگران،  لوئیجی ،زانگزیـ 

 .های فرهنگی تهران: دفتر پژوهش

 .انتشارات سروشتهران:  ،اتاق آبی، 569۰، سهراب، سوهریـ 

؛ الت میرا  ایـران مجموعه مقا، الدین پازارگاد ترامۀ بهاء ،«باغ ایرانی»، 5633ویکتوریا مری،  ،سکویل وستـ 
 .569ـ669 ،تهران: بنگاه ترامه و نشر کتاب ،ج و همکاران،ا ،اثر آربری

 .های فرهنگی دفتر پژوهشتهران:  ،محل تداوم طرا ی باغ ایرانی در تاج، 5693،  سین ،زاده سلۀانـ 

کوشش ایرج افشار، تهران:  هایی از اللهیار صالح، به ، با یادداشتتاریخ کاشان، 5933الکریم،  ک نتر ضرابی، عید-
 نا. بی
هـای معنـوی    بررسی تۀییقی تأثیر ایده»، 569۰محمدی،  علی خان نژاد، و محمد زاده، راضیه، مهدی  مزه لیی ـ 

، 59، شـمارۀ  بـاغ ن ـر   ،«در شکل باغ؛ مۀالعۀ موردی باغ پاسارگاد از دورۀ هخامنشی و باغ فین از دورۀ اس می

 .33ـ94
 نشر فضا.  ، تهران:بازشناسی باغ ایرانی؛ باغ شازده، 5633مسعودی، عیاس، ـ 

شده توسط نگارنده و دانشجویان م یی، نسیمی و طالیی  آباد و کله )انجام ـ مصا یه با اهالی منۀقۀ برزآباد، فرح
 طادی(.

الیی شده توسط دانشـجویان م یـی، نسـیمی و طـ     ـ مصا یه با مالک کنونی باغ، آقای اسفندیار خلعتیری )انجام
 طادی(.
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 .59ـ99(، 5) 4، شمارۀ نقش اهان، «نی از من ر معماری اس میایرا

، 55، شـمارۀ  هـا  مـوزه ، ماهنامـۀ  «باغ ایرانی چیست؟ باغ ایرانی کجاسـت؟ »، 5635امین،  ـ میرفندرسکی، محمد
 نامۀ همایش و نمایشگاه باغ ایرانی. ویژه

 ، تهران: انتشارات پیام.های ایران باغ، 5634ـ نعیما، غ مرضا، 
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